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REJSER - GRÆKENLAND

EN GRÆSK
SKATTEKISTE

På Peloponnes-halvøen i det sydlige Grækenland ligger Costa Navarino, der er udråbt
til European Golf Resort of the Year 2017. Resortet er med stormskridt på vej til at
slå sit navn fast blandt Europas mest spændende og eksklusive golfdestinationer.
AF AF SØREN BARNAK, GOLFERS GLOBE

M

essinia i det sydvestlige
hjørne af Peloponnes er en
skattekiste af kulturelle
og historiske seværdigheder. Området lokker hvert år tusindvis
af turister til, som ikke bare vil ligge
og dase ved poolen, men foretrækker
at bruge ferien på at besøge gamle
klostre, fæstningsværker og amfiteatre.
I Messinia kan de rejsende vandre i de
græske forfædres fodspor, og så er det
i Messinia, man finder Grækenlands
eneste internationale golfresort, Costa
Navarino.
Fortællingen om Costa Navarino er
som et græsk mytologisk eventyr. Det
er historien om en lille dreng, der blev
født under fattige kår, men for hvem det
lykkedes at kæmpe sig op ad den sociale
rangstige og ende med at blive en af
Grækenlands rigeste mænd.

Grækenlands rigeste

Messinia er et af de områder i Middelhavet,
hvor man finder det bedste vejr. Det betyder,
at der kan spilles golf året rundt, hvilket har
gjort området til en populær golfdestination.
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Costa Navarino’s grundlægger, Captain
Vassilis Constantakopoulos, havde tjent
en formue indenfor shippingbranchen,
inden han besluttede sig for at skabe
en unik feriedestination i hans elskede
hjemegn.
”Det vil være en ære for mig, hvis

et menneske, der 11 måneder om året
sidder lukket inde på et kontor, vælger
at tilbringe nogle dage af sin ferie i Messinia,” lød det fra Constantakopoulos,
når han fortalte om sin drøm.
Visionen var at omdanne et lille hjørne af Messinia til en eksklusiv feriedestination. Men for at drømmen kunne gå
i opfyldelse, måtte Constantakopoulos
have de lokales opbakning. Derfor gik
den visionære entreprenør fra landsby
til landsby og fortalte om sine ideer. Når
de lokale landmænd hørte om, hvordan
der i deres fredfyldte område skulle
ligge et 5-stjernet golfresort, rystede de
på hovedet. Det lød som det rene vanvid.
Man skulle jo egentlig synes, at
golf, der betragtes som en ædel sport,
faldt meget godt i tråd med grækernes
tanker omkring demokrati, filosofi og
litteratur. For slet ikke at tale om antikkens olympiske lege, der blev dyrket i
Olympia, ikke langt fra Costa Navarino.
Men sådan har historien ikke ligefrem
formet sig. Golfsporten i Grækenland er
fortsat noget, der kun dyrkes af et fåtal
af spillere. Det græske golfforbund blev
stiftet så sent som i 1981, og tæller i dag
kun nogle få tusinde golfspillere.
Men golftraditioner eller ej, så lykke-

I dag er Costa Navarino
noget, der tales om i
hele Europa
des det Constantakopoulos at overbevise
de lokale om, at en udvikling af området
ville komme alle til gode. I 2010 kunne
Costa Navarino så for første gang slå
dørene op og byde gæsterne indenfor til
en verden af store drømme og diskret
luksus.

Vejen mod stjernestatus
I dag er Costa Navarino noget, der tales
om i hele Europa. Et 5-stjernet golfresort, der blev skabt med respekt for
historien, naturen og med stort hensyn
til de lokale, som har boet her i generationer.
Lige fra de første projektskitser blev
tegnet, var der fokus på bæredygtighed,
og der blev ved opførelsen af resortet
udvist stor respekt for områdets mere
end 4.500 år lange historie.
Når man ankommer til Messinia,
kan man ikke andet end blive betaget
af de smukke omgivelser. Fra toppen af
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The Bay Course er designet af Robert
Trent Jones II og byder på nogle mindeværdige golfhuller helt ude på kanten af havet.

bjergene kører man ned mod Navarinobugten. Hele tiden har man udsigt til Det
Ioniske Hav, og allerede her begynder
man at forstå, hvorfor Costa Navarino
og Messinia-området er godt på vej til at
opnå stjernestatus blandt Europas førende
golfdestinationer.
Costa Navarino består i dag af to 5-stjernede luksushoteller samt to golfbaner
med international klasse. Selvom resortet
dækker over et så stort areal, at de ansatte
må køre rundt i buggies, så udgør det
bebyggede areal kun en brøkdel af det
samlede resort.
Samlet set er der over det seneste årti
investeret mere end 500 mio. euro i at
udvikle området. Og mere er på vej. De
Messinia-området er uendeligt smukt.
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At slå ud fra et teested,
som kun ligger få
meter fra Det Ioniske
Hav er et af den slags
ferieminder, som huskes

græske ejere er således allerede langt
fremme i planerne om at udvide resortet,
der på sigt skal kunne tage imod gæster
hele året rundt. I løbet af 2018 påbegyndes
opførelsen af yderligere to luksushoteller
samt to nye baner (Navarino Hills), der
forventes at stå færdige i 2020. Med fire
golfbaner vil Costa Navarino til den tid
gå fra at være et golfresort til at være en
decideret golfdestination.

Uberørt af turismen
The Dunes Course og Bay Course er navnet på resortets to nuværende golfbaner.
Dunes Course er designet af Bernhard
Langer og den tidligere Ryder Cup kaptajn
og Masters-vinder har skabt et anlæg,

hvor hullerne snor sig gennem et typisk
græsk landskab med et utal af oliventræer. Kun få huller spilles ud mod havet,
og layoutmæssigt byder Dunes Course på
brede fairways, store bunkers og kæmpemæssige ondulerede greens.
Den lidt nyere Bay Course ligger et
par kilometer væk fra hotellerne. Med
gratis transfer til og fra banen er der dog
taget hånd om transporten, så gæsterne
udelukkende skal koncentrere sig om de
golfmæssige udfordringer. Dem er der til
gengæld masser af. Det er Robert Trent
Jones II, der har sat stregerne til den flotte
golfbane, der især huskes for de huller,
der løber helt ude langs med havet. At slå
ud fra et teested, som kun ligger få meter
fra Det Ioniske Hav er et af den slags ferieminder, som huskes.
Under vores besøg talte vi med Costa
Navarino’s portugisiske golfdirektør,
Nuno Sepúlveda. Adspurgt om, hvordan
han ville beskrive området, tøvede han
ikke med at sammenligne Messinia med,
hvordan den portugisiske Algarvekyst så
ud for 25 år siden. Det var dengang, hvor
den sydlige del af Portugal stadig var stort
set uberørt af masseturismen. Messinia
regnes endnu for at være en af de mest
uspolerede destinationer i Middelhavsområdet. Om få år vil historien formentlig
være en anden.
Costa Navarino er under konstant udvikling. Planerne rækker som sagt flere år
ud i fremtiden, men det fascinerende er,
at selv om der er tryk på udviklingen, så
sker hvert lille skridt med stor hensyntagen til naturen og lokalområdet. Et godt
eksempel er det kommende klubhus på
Bay Course, som vil blive bygget ind i en
bakke og være dækket af græs, så det kun
er facaden ud mod 1. og 18. hul, der bliver
synlig.
På samme vis vil et nyt boutique-hotel
blive opført helt ud til havet ved 17. hul.
Hotellet bliver, af hensyn til de lokale i
den nærliggende landsby, skjult mellem
klipperne, så ingen kan klage over at få
spoleret udsigten til den smukke kyststrækning langs med Det Ioniske Hav.

GOLFOPHOLD

Bestil inde
n 1/1
til kun kr.

499

LØGSTØR & ÅRHUS

inkl. lække

r mad

Spil golf og bo på Nilles Kro ved Århus eller
Løgstør Parkhotel

22-26 maj 2019

Made in Denmark

Den nok største golfbegivenhed kommer til
Nordjylland igen i 2019
Fri adgang til pool, spa og wellness

Oplev fantastisk golf og kombiner det
med en runde eller to i
Løgstør Golfklub for kun 225 kr.

Smuk og udfordrende bane i Løgstør

Book på Golfbox eller
mail info@logstorgolfklub.dk

Dejlige værelser med TV, fri wifi, bad og toilet

Lækker mad - golf - wellness - live musik & dans
På både Nilles Kro og Løgstør Parkhotel har vi masser
at byde på til golfentusiasten. Hotellerne har lækre værelser, dejlige naturområder - og Aalborg eller Aarhus
tæt på. I vil blive forkælet med lækker mad, eller hvad
med en gang golfmassage efter dagens runde?
Greenfees i forbindelse med golfophold kan tilkøbes til
ca. halv pris på de baner, vi samarbejder med.
Musik og dans alle lørdage på Løgstør Parkhotel.

Til “After Golf” har begge hoteller hyggelige barer og
lounges.
Vinterpris ved bestilling inden 1/1 kun 499.pr. person i delt dobbeltværelse. (Normalpris 699).
Bestil på vores hjemmesider (se nederst), på tlf. 9867
4000 eller send os en mail på
info@logstorparkhotel.dk eller info@nilleskro.dk.

www.logstorparkhotel.dk | Tlf. 98 67 40 00

Golfpakken indeholder:
-

Aftenmenu eller buffet (efter køkkenchefens valg)
1 x overnatning (bestil gerne flere overnatninger)
1 x morgenmad
Fri adgang til pool og spa (Løgstør)
Fri parkering

Tlf. 86 94 88 99 | nilleskro.dk
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Voidokilia Beach tæt ved Costa Navarino regnes
for at være en af verdens smukkeste strande

Som at bo i en landsby
The Romanos Luxury Collection Resort og
The Westin Resort er navnene på resortets
nuværende to hoteller. Begge hoteller er
inspireret af fortidens græske palæer,
men de er samtidig bygget på en måde,
så de på smukkeste vis falder ind i det
omkringliggende landskab. Hotellerne
er forbundet af en lille stemningsfyldt
miniature-landsby med torvepladser,
restauranter, barer og sågar et lille kapel.
Grundtanken har været, at gæsterne
kan mødes i landsbyen, og man har med
denne særlige arkitektoniske udformning
fået skabt nogle rammer, der passer perfekt til den sydlandske feriestemning.
Beliggenheden tæt på Det Ioniske Hav
betyder, at mange gæster har udsigt til
havet, mens andre kan glæde sig over at
have værelse med udgang til egen pool og
kig til golfbanerne. Costa Navarino resortet er bygget på grundtanken om, at hele
lokalområdet skal nyde godt af de mange
besøgende. Det betyder eksempelvis, at

Castle of Methoni er et af de kulturelle
indslag, der kan opleves i Messinia

der ikke tilbydes all inclusive på resortets
hoteller. I stedet opfordres gæsterne til at
tage på opdagelse i området og gøre stop i
en de nærliggende byer for at nyde en god
frokost på en lille græsk taverna.

På opdagelse i Messinia
Da Golfavisen besøgte Costa Navarino i
det tidlige forår, valgte vi en lørdag formiddag at tage på sightseeing i området.
En af områdets spændende seværdigheder
er Palace of Nestor. Paladset, der ligger på
et højdrag ved Navarino-bugten, blev opført i det 13. århundrede f.Kr. I Odysseen
og Illiaden kalder den græske digter Homer området for Nestor’s kongerige i det
sandede Pilos. Paladset nedbrændte for
flere tusinde år siden og forsvandt dermed
ud af grækernes bevidsthed. Man skulle
helt frem i nyere tidsregning, før der blev
gjort et forsøg på at identificere ruinerne
af det forhistoriske palads. Det var i 1888,
men feltarbejdet endte dengang uden
resultat.
Først i 1939 lykkedes det et hold af
græske og amerikanske historikere at
finde frem til ruinerne. I dag er paladset
et åbent museum, hvor de besøgende
blandt andet kan se de eksempler på de
velbevarede stentavler, der blev fundet
ved paladset. I tavlerne var der hugget det
græske skriftsprog Linear B, og stentavlerne giver værdifuld indsigt i hverdagslivet
og organiseringen af det græske samfund
for mere end 3.000 år siden.

Det flydende guld
The Romanos er et af de to nuværende luksushoteller på Costa Navarino-resortet.
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De mange fund, der blev gjort i forbindelse med udgravningerne, afslørede

Dansk projekt - Dansk finansiering

også, at grækerne allerede dengang havde
fremstillet olivenolie. I dag ved man,
at den græske civilisation i netop dette
område var bygget op omkring olivenproduktionen. Homer kaldte olivenolien for
det flydende guld, og olivenolien har altså
i årtusinder udgjort fundamentet i Messinia’s økonomi.
I dag er Messinia Grækenlands førende region indenfor fremstillingen af
olivenolie. Hele området er dækket af
oliventræer, og godt 30 pct. af landets
samlede olivenolieproduktion finder sted
i Messinia.

Hold da helt ferie...
...det er det eneste, du skal tænke på, når du køber en luksuslejlighed i
The Oakhill. Alt det praktiske tager vores Estate Managers sig af.

COSTA NAVARINO:

Navarino Dunes, Costa Navarino,
24001 Messinia, Grækenland
www.costanavarino.com

Nye, indflytningsklare og fuldt servicerede luksuslejligheder i et af de
mest idylliske områder i Sydspanien tæt ved Marbella.
Fra 299.000 euro.

Dunes Course, par 72, 6.018 meter.
Designer: Bernhard Langer.
Bay Course, 5.614 meter.
Designer: Robert Trent Jones Jr.
Greenfee: The Dunes Course (160 euro
for 18 huller i sommersæsonen)
The Bay Course (204 euro for 18 huller i
sommersæsonen)
Sightseeing i Messinia:
5 tips til, hvad du skal opleve:
Koroni Castle i Pilos, der spillede en
central rolle i søslaget ved Navarino i 1827.
Palace of Nestor. The Castle of Methoni.
Archea Olympia, hvor antikkens olympiske
lege fandt sted. Voidokilia Beach, der er en
af verdens mest berømte strande

Trygt boligkøb i Spanien direkte fra dansk bygherre

Vi finansierer din bolig i Spanien

Se mere på oakhillmarbella.dk eller kontakt :
Andreas Haugaard på + 45 27 60 60 30, andreas@siestahomes.com / Peter M Morch på +34 652 867 667, peter@siestahomes.com
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